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Uw kenmerk

De afgelopen vijfjaar hebben we met het Provinciaal
Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 (PUB) uitvoering
gegeven aan het landelijke Convenant Bodem en Ondergrond 20162020. Gedeputeerde Staten hebben op 8 december 2020 (kenmerk
961 7796/1 533349) ingestemd om de afspraken uit het Convenant
Bodem en Ondergrond 201 6-2020 in Noord-Holland in 2021 voort te
zetten. Op 1 0 december 2020 (kenmerk 961 796/1 533351) hebben wij
u hierover geïnformeerd.

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet, verwachting 1 juli 2022
blijven wij het bevoegd gezag voor de taken die vallen onder de Wet
bodembescherming (Wbb). De afspraken zijn daarom in 2021
voortgezet en zullen grotendeels ook in 2022 nog worden voortgezet.
We verlengen de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering NoordHolland 201 7 wederom tot de inwerkingtreding Omgevingswet. Ook
komend jaar geven we sturing aan de aanpak van
bodemverontreiniging, diffuse verontreiniging en gebiedsgericht
grondwaterbeheer. En kunnen partijen nog steeds gebruik maken van
een subsidie die 50% van hun kosten voor saneringen dekt. In deze
brief informeren wij u over de stand van zaken tot november 2021.
Context
De provincie zet zich in voor een schone bodem waar mensen veilig op
kunnen wonen, werken en recreëren. Dat staat ook zo beschreven in de
Wbb. Op sommige plekken is meer nodig om dit bereiken en daarom
zijn er extra afspraken gemaakt in het Convenant Bodem en
Ondergrond 201 6-2020, die we in 2021 hebben voorgezet. De
afspraken die in het Convenant staan, zijn gemaakt door het Rijk,
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provincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven. Op 1 7
maart 201 5 ondertekenden de Staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van
Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) het
Convenant.
In het PUB 201 6-2020 staat wat de provincie doet om de doelen uit het
Convenant te halen. Het gaat met name over de aanpak en het beheren
van de spoedlocaties. Dit zijn locaties die voorrang krijgen om te
saneren, omdat er actuele risico’s zijn voor mens en milieu. Verder gaat
het over de aanpak van diffuus lood, opkomende stoffen zoals poly- en
perfluoralkylstoffen (PFAS) en gebiedsgericht grondwaterbeheer. Op 1
december 201 5 stelden wij het PUB vast. De afgelopen jaren bent u
meerdere keren geïnformeerd over de voortgang van het
Uitvoeringsprogramma in brieven en tijdens technische briefings. Wij
zullen u opnieuw informeren tijdens een technische briefing over de
bodemonderwerpen eind van het eerste kwartaal van 2022.

Leeswijzer
De brief is in drie delen gesplitst. Het eerste deel gaat over de
voortgang 2021. Het tweede deel gaat over de bodemafspraken 2021
en 2022. Het derde deel gaat over de Uitvoeringsregeling subsidie
bodemsanering.

Deel I
Resultaten voortzetting Provinciaal Uitvoeringsprogramma
Bodemconvenant 2016-2020 (PUB) in tussenjaar 2021.
In het PUB staat wat wij als provincie doen om de doelen uit het
landelijke convenant te realiseren. Hieronder staan de belangrijkste
doelen met, per onderdeel, de stand van zaken in tussenjaar 2021.
In onderstaande tabel 1 is per onderdeel van het provinciale
Uitvoeringsprogramma aangegeven in hoeverre het doel is gerealiseerd
en hoe de taken doorlopen in 2022. De inhoud van de tabel wordt in
bijlage 1 nader toegelicht.
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Tabel 1. Resultaten voortzetting PUB 201 6-2020, voor tussenjaar 2021
en doorloop activiteiten in 2022.________________________________
Afspraken
Toelichting / Doel_______
Doel gerealiseerd 2021
1. Aanpak
Spoedlocaties zijn de
Ja, eind 2020 waren alle
spoedlocaties
locaties waar de
locaties gesaneerd of
bodemverontreiniging bij
maatregelen in uitvoering
het huidige gebruik zorgt
en voorbereiding om te
voor onaanvaardbare
beheersen. Twee nieuwe
risico’s voor mens,
locaties zijn toegevoegd
ecologie of verspreiding
aan de lijst spoedlocaties.
van verontreiniging.
Doel was om deze locaties
eind 2020 gesaneerd of
beheerst te hebben.______
2.
Daar waar gevalsgerichte
Ja, in twee gebieden loopt
Gebiedsgericht
aanpak van
de aanpak via GGB: 't Gooi
beheer van
grondwaterverontreiniging en Dammerweg.
grondwateren met grote risico’s niet
verontreinigoed mogelijk is, wordt
gingen (GGB)
een gebiedsgerichte
aanpak gestimuleerd.

3. Aanpak
verontreinigde
regionale
waterbodems

4. Diffuse
bodem
verontreiniging

5. Nieuwe
bedreigingen

Tijdige aanpak van
verontreinigde regionale
waterbodems. Dit vindt
plaats onder
verantwoordelijkheid van
de waterschappen._______
Zorgen voor
gebruiksadviezen in
gebieden waar risico’s
bestaan, met name
relevant voor diffuse
bodemverontreiniging met
lood. Eventueel zorgen
voor beheersing van de
risico's met andere
maatregelen.____________
Nieuwe bedreigingen in
beeld brengen en
kennisopbouw daarover.
PFAS vormt een

Ja, financiering voor de
waterschappen is geregeld.
Uitvoering is de
verantwoordelijkheid van
waterschappen.

Twee loodsaneringen op
kinderspeelplaatsen
afgerond. Eén sanering in
voorbereiding.
Onderzoek naar lood in
schooltuinen en opstellen
subsidieregeling wordt
verplaatst naar 2022.

Ja, onderzoek en
beleidsvorming over
aanpak PFAS
verontreiniging is intensief
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Doorloop in 2022________
Doorzetten aanpak
saneringen (provincie blijft
na 2021 ook bevoegd
gezag voor deze locaties).
Enkele nieuwe
saneringslocaties worden
verwacht uit PFAS
onderzoek en controle
bodeminformatiesystemen
gemeenten en
omgevingsdiensten.______
Deze aanpak blijft nog vele
jaren nodig om de
grondwaterverontreiniging
en te beheren. Met recent
een nieuw convenant voor
GGB ’t Gooi 2021 - 2030 is
voor 1 0 jaar vastgelegd
tussen gemeenten,
provincie,
drinkwaterbedrijven en
waterschap dat de aanpak
gezamenlijk opgepakt zal
worden..________________
Ook na 2021 ontvangen de
waterschappen van het Rijk
middelen via de provincie.

Uitvoering laatste
loodsanering
kinderspeelplaatsen.
Uitvoering loodonderzoek
in schooltuinen en waar
nodig uitvoering sanering.
Opstellen nieuwe
Uitvoeringsregeling voor
het verlenen van subsidies
aan gemeenten.
Onderzoek naar
aandachtslocaties
(mogelijke
saneringslocaties) PFAS.
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belangrijke groep van
stoffen die voor nieuwe
bedreigingen kunnen
zorgen.

uitgevoerd. Er is
bestuurlijke betrokkenheid
bij landelijk PFAS-dossier.

Ja, nazorg wordt
Waar mogelijk en
uitgevoerd waar nodig.
verantwoord wordt
Provincie heeft zich
milieuhygiënische nazorg
ingespannen om nazorg af
van gesaneerde locaties
te bouwen, conform
afgebouwd om
beheerstaken niet onnodig landelijke doelstelling.
lang te laten voortduren.
Voormalige stortplaatsen
Ja, provincie heeft
7. Voormalige
medefinanciering voor
stortplaatsen
zijn historische
herstel deklagen geregeld
stortlocaties die efficiënt
via Uitvoeringsregeling
moeten worden beheerd.
subsidie bodemsanering.
Veel stortplaatsen hebben
Deze regeling biedt ook
een relatief dunne
mogelijkheid voor
afdeklaag. Hoewel dit bij
‘maatschappelijke
het actueel gebruik in het
saneringen’, locaties waar
algemeen geen probleem
maatschappelijke stagnatie
oplevert, kan dit voor
in de ontwikkeling dreigt.
toekomstige
ontwikkelingen een
belemmering vormen.
Met de invoering van de
Ja, informatie over
8. Kennis en
bodemverontreiniging van
Omgevingswet zullen
informatie
gemeente en provincie is
bodemtaken van de
beheer
samengevoegd en onder
provincie worden
beheer bij OD gebracht.
overgeheveld naar
Belanghebbenden kunnen
gemeenten en, in
hiervan gebruik maken.
sommige gevallen, van
gemeenten naar provincie. Voorbereiding Warme
Overdracht met delen van
In het Bodemconvenant
kennis, waaronder
2016-2020 hebbenen de
handreiking voor
overheden met elkaar
afgesproken om te zorgen gemeentelijke
bodembeleid. Ambtelijk
voor een goede en
bodemberaad en
zorgvuldige overdracht
Bestuurlijk bodemberaad
van de taken en
verantwoordelijkheden,
zijn gehouden op 7 okt.
resp. 4 november 2021.
ook wel de ‘warme
overdacht' genoemd.
Zoals landelijk afgesproken heeft provincie Noord-Holland, net als
voorgaande jaren, vóór 1 oktober 2021 het Rijk geïnformeerd over de
inhoudelijke voortgang van de aanpak van de spoedlocaties,
gebiedsgericht grondwaterbeheer en nazorg (bijlage 2) .
6. Nazorg
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Deelname aan landelijk
traject, waarbij ook wordt
nagegaan of er locaties zijn
met risico’s voor
drinkwatervoorziening.
Verdere inspanningen om
nazorg op locaties met
restverontreiniging na
sanering af te bouwen,
indien dit verantwoord kan.

Voortzetting
Uitvoeringsregeling
subsidie bodemsanering
tot inwerking treden
Omgevingswet.

Informatie naar gemeenten
in kader van Warme
Overdracht: vlak voor
inwerkingtreding
Omgevingswet worden
lijsten opgesteld met
locaties die onder bevoegd
gezag gemeente komen.
Uitvoering VNG-pilot
waarmee eind 2022 een
voorstel voor een
Regionaal
KennisSchakelpunt bodem
en ondergrond NoordHolland gereed is.
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Deel II
Bodemafspraken na 2022 en verder
Bodemafspraken 2021
De provincie heeft met het PUB 2016-2020 uitvoering gegeven aan het
landelijke Convenant Bodem en Ondergrond 201 6-2020. Met het
aflopen van het Convenant en het PUB eind 2020 en het uitstel van de
inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn voor het overgangsjaar
2021 afspraken gemaakt tussen het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat en de koepels (IPO, VNC en UvW) over de doelen en
budgetten voor het overgangsjaar 2021. Deze zijn grotendeels
gebaseerd op de afspraken die in het afgelopen convenant gemaakt
waren. Deze afspraken zijn op 1 0 februari 2021 met de koepels in een
bestuurlijk overleg vastgesteld. De afspraken hebben betrekking op
apparaatskosten, de afronding van de spoedsaneringen en de
ondersteuning van regionale kennisontwikkeling.

In aanvulling op de convenantsafspraken wordt op aanvraag een
specifieke uitkering (SpUk) verstrekt voor opgaven die vallen binnen de
categorie ‘buitenproportionele opgaven' of zogenaamde ‘oude
afspraken’ in relatie tot de bodemkwaliteit. Een buitenproportionele
opgave is een bodem- of grondwaterkwaliteitsopgave voor het bevoegd
gezag. De prioriteit voor de ‘buitenproportionele opgaven’ is gelegd bij
de bodem- en grondwaterkwaliteitsopgaven in relatie tot diffuus lood en
niet genormeerde stoffen zoals PFAS. De provincie Noord-Holland heeft
voor taken die vallen onder de buitenproportionele opgave ook gebruik
gemaakt van de SpUk voor o.a. opgave diffuus lood en PFAS. Deze
aanvraag is deels gehonoreerd. Ook heeft de provincie een aanvraag
voor SpUk ‘oude afspraken’ gedaan. Deze is nog in behandeling.

Bodemafspraken 2022 en verder
Met het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 juli
2022 dient ook het jaar 2022 als (half) overgangsjaar te worden
beschouwd. De provincie blijft het bevoegd gezag voor de taken die
vallen onder de Wet bodembescherming (Wbb), in ieder geval voor het
eerste halfjaar. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat
een deel van de provinciale bodemtaken over naar de gemeenten. De
bodemtaken voor gemeenten zijn grotendeels VTH-taken
(Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving) die onderdeel zijn van het
basistakenpakket. Dat basistakenpakket wordt op grond van een
Algemene Maatregel van Bestuur verplicht uitgevoerd door
Omgevingsdiensten. De provincie blijft bevoegd gezag voor de
bodemtaken voor die situaties die onder het overgangsrecht vallen,
voor grondwater en voor bodem voor complexe bedrijven (waar de
provincie het bevoegd gezag is voor alle VTH-taken). Dit jaar is door
uitleg van het ministerie duidelijk geworden dat meer locaties onder het
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overgangsrecht blijken te vallen dan eerder verondersteld. Daardoor
blijft de taak van de provincie groter dan eerder gedacht.

Financieel is 2022 een bijzonder jaar, met een wijziging in wetgeving en
herverdeling van bevoegd gezag taken halverwege het jaar. Gemeenten
hebben hun begrotingen voor 2022 reeds vastgesteld. Landelijk zijn de
bodemafspraken 2022-2030 nog in bewerking en daarover vindt
overleg plaats tussen Rijk, IPO, VNG en UvW. Zodra daarover
overeenstemming is bereikt en duidelijk is wat de rijksbijdrage aan de
provincie Noord-Holland wordt zullen de financiële consequenties en
gevolgen voor de provincie op een rij worden gezet. Vooruitlopend op
de landelijke afspraken bodem 2022-2030 wordt voorgesteld de
bijdrage aan de omgevingsdiensten voor de uitvoer van de bodemtaken
in 2022 te continueren op basis van de bijdrage 2021. Dit besluit wordt
opgenomen in de vast te stellen UVO/DVO (1 728950/1 728995) voor de
omgevingsdiensten voor 2022.
De bodemafspraken voor 2022 en daarna worden nog uitgewerkt met
de betrokken partijen. Hierover hopen we u op korte termijn te
informeren.

Deel III
Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering
In 2017 hebben wij de provinciale Uitvoeringsregeling subsidie
bodemsanering vastgesteld. Het gaat hier om financiële steun voor de
uitvoering van saneringen waar de verontreiniging de maatschappelijke
ontwikkeling belemmert. Op 8 december 2020 hebben GS besloten om
de regeling met één jaar te verlengen. Dit om vast te houden aan het
uitgangspunt dat de regeling tot het moment van inwerkingtreding van
de Omgevingswet van kracht is. Voor 2021 zijn de subsidiabele kosten
van 30% verhoogd naar 50%.
De looptijd van de huidige regeling eindigt per 1 januari 2022. Vanwege
het uitstel van de Omgevingswet verlengen wij de Uitvoeringsregeling
subsidie bodemsanering tot 1 juli 2022, het voorziene moment van de
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarbij wijzigen wij dat de nog
beschikbare subsidie beschikbaar wordt gesteld voor de
maatschappelijke saneringen en stortplaatsen. Sanering van
waterbodems wordt niet langer gesubsidieerd, omdat daar geen
behoefte aan is. Voor waterbodemsaneringen maken waterschappen
gebruik van andere middelen vanuit het Rijk, onderhavige subsidie
blijkt in de praktijk hiervoor niet benodigd.
Het voor de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering totaal
beschikbare plafond van € 4.000.000, zoals vastgesteld in 201 7, is nog
niet bereikt. Dit plafond wordt niet verhoogd. Het betreft alleen een
verschuiving, waarvoor de niet-bestede middelen voor het onderdeel
waterbodems ingezet worden.
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Tot slot
Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het Provinciaal
Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant voor 2022 en de definitieve
bodemafspraken voor 2022 en verder. De provincie stelt in 2022 een
meerjarenprogramma op voor de uitvoering van haar bodemtaken
onder de Omgevingswet.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pn

iciesecretaris

ItM. Bergkamp
2 bijlage(n)
1.

2.

^Voorzitter

A.Th.H. van Dijk

Beschrijving resultaten voortzetting voortzetting Provinciaal
Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 (PUB) in
tussenjaar 2021
Monitoringsrapportage spoedlocaties 2021
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Bijlage 1: beschrijving resultaten voortzetting Provinciaal
Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 in
tussenjaar 2021.

In het PUB staat wat wij als provincie doen om de doelen uit het
landelijke convenant te realiseren. De in de tabel 1 van de hoofdtekst
van deze brief samengevatte doelen en resultaten in het tussenjaar
2021 worden hieronder nader toegelicht.
1. Aan pak Spoedlocaties bodemverontreiniging 2021
Spoedlocaties zijn de locaties waar de bodemverontreiniging bij het
huidige gebruik zorgt voor onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie
of verspreiding van verontreiniging.
Bijgevoegde monitoringsrapportage (bijlage 1) geeft een overzicht van
de voortgang van de aanpak van de spoedlocaties anno oktober 2021.
Op de lijst staan 98 spoedlocaties, hiervan zijn:
52 locaties volledig afgehandeld;
31 locaties waar een sanering gaande is;
1 5 locaties waar onderzoek of onderhandelingen lopen.

Er zijn in 2021 twee nieuwe spoedlocaties bijgekomen i.v.m. een zware
metalen verontreiniging op een voormalige stortplaats en een PFASverontreiniging op een voormalig rampenoefenterrein.
Op alle locaties die nog niet volledig zijn afgehandeld, zijn er
maatregelen in uitvoering en voorbereiding om de risico’s te beheersen.
2. Gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreinigingen
Wij hebben twee gebiedsbeheerplannen vastgesteld: het
Gebiedsbeheerplan ‘t Gooi (GS besluit 1 8 augustus 2015, kenmerk
266925/528547) en het Gebiedsbeheerplan Dammerweg e.o.
vastgesteld (GS besluit 11 september 201 8, kenmerk
1 085697/1 121434).
Gebiedsbeheerplan ‘t Gooi
Voor de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak van
grondwaterverontreinigingen in 't Gooi werken de gemeenten Blaricum,
Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren, de
drinkwaterbedrijven Vitens en PWN, het Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV) en de provincie al lang samen op basis van een in 2011
ondertekend convenant (met een update in 2014). Dit convenant liep 31
december 2020 af. Omdat de aanpak ook de komende jaren nog nodig
is, hebben genoemde partijen in december 2020 een nieuw convenant
voor de periode 2021 tot en met 2030 afgesloten. Gedeputeerde Staten
hadden op 24 november 2020 ingestemd met ondertekening van dit
nieuwe convenant (1 523291/1 523295).
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3. Aanpak verontreinigde regionale waterbodems
De aanpak van verontreinigde regionale waterbodems vindt plaats
onder verantwoordelijkheid van de waterschappen. Uit een landelijke
inventarisatie van verontreinigde waterbodems van de Unie van
Waterschappen is naar voren gekomen dat het waterschap Amstel, Gooi
en Vecht (AGV) meerdere waterbodems heeft, die gesaneerd moeten
worden. De provincie ontvangt hiervoor financiële middelen van het Rijk
en zal met het waterschap ACV nadere afspraken maken over de
besteding hiervan.
4. Diffuse bodemverontreiniging
Met onze brieven van 28 november 201 8 (kenmerk 961 796/1148235),
1 7 mei 201 9 (kenmerk 961 796/1 203967) en 1 5 oktober 201 9
(1 245306/1 287821) bent u op de hoogte gesteld van de voortgang
over met name het onderzoek naar lood in de bodem van
kinderspeelplaatsen in Noord-Holland en van het vastgestelde
handelingskader voor diffuus lood in de bodem in Noord-Holland.
De provincie heeft de verantwoordelijkheid genomen voor onderzoek
en, waar nodig, sanering van (openbaar) toegankelijke locaties waar
veel kinderen komen: kinderspeelplaatsen en schooltuinen.
Inde brief van 1 0 december 2020 (kenmerk 961 796/1 5 33351) is de
voortgang gerapporteerd over de sanering van een vijftal
kinderspeelplaatsen. Op drie van de vijf locaties voert de provincie
bodemsaneringen uit. Op twee locaties is dit reeds gedaan. Op de derde
locatie start binnenkort de aanbesteding.
Het aangekondigde onderzoek naar diffuus lood in de schooltuinen
conform het handelingskader en het opstellen van een subsidieregeling
voor de loodopgave t.b.v. gemeenten zijn doorgeschoven naar het
eerste kwartaal van 2022.

5. Nieuwe bedreigingen (o.a. poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS))
In 2019 hebben wij een achtergrondconcentratie voor PFAS in NoordHolland bepaald, waardoor inzicht is verkregen in de diffuse
verspreiding van PFAS. Op 1 9 november 201 9 hebben Gedeputeerde
Staten de beleidsregel PFAS Noord-Holland 201 9 vastgesteld. Daarnaast
hebben wij een pilot uitgevoerd naar PFAS in het grondwater op tien
locaties in de kuststrook. Ook doen we aanvullend onderzoek naar PFAS
in grondwater bezien vanuit het provinciaal monitoringsprogramma
voor de Kaderrichtlijn water. Over de uitkomsten van deze onderzoeken
wordt u separaat geïnformeerd in het vierde kwartaal van 2021.
Landelijke ontwikkelingen PFAS
Wij zijn bestuurlijk betrokken (gemandateerd namens IPO) bij de
landelijke PFAS ontwikkelingen. Onze bestuurlijke landelijke inzet,
namens IPO, richt zich met name op het betrachten van een zorgvuldig
proces van beleidsvorming op basis van nieuwe onderzoeken en
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beleidsvoorstellen. Daarbij kijken we naar de consequenties voor de
keten en een integrale benadering van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
waarbij met name de consequenties van PFAS voor het grondwater van
belang zijn.
De belangrijkste ontwikkeling die wordt verwacht in december 2021
betreft een aangepaste handelingskader PFAS.

Nieuwe risicogrenswaarden PFAS
Begin 2021 heeft het RIVM de EFSA (European Food Safety Authority)
opinie beoordeelt waarin nieuwe grenswaarden worden gesteld voor
PFAS. Hiermee heeft RIVM ingeschat dat de blootstelling van mensen
aan PFAS-stoffen in Nederland hoger is dan de door EFSA opgestelde
gezondheidskundige grenswaarde. Omdat de grenswaarde van EFSA is
gebaseerd op levenslange blootstelling, betekent een tijdelijke
overschrijding van deze waarde niet dat er sprake is van een acuut
gezondheidsrisico.
Er is wel een noodzaak om actie te ondernemen om de blootstelling van
mensen aan PFAS te verminderen. Tegelijkertijd moeten we constateren
dat de opgave complex is, omdat uit onderzoeken blijkt dat er geen
snelle oplossingen zijn. Er wordt met name gericht op bronaanpak van
PFAS, zowel nationaal als Europees.
Deze nieuwe risicogrenswaarden moeten nog landelijk omgezet worden
naar interventiewaarden bodem en grondwater. Deze zullen mede van
invloed zijn op de beleidsregel PFAS Noord-Holland 201 9.
Tot begin 2022 wordt voor de nieuwe risicogrenswaarden een impact
analyse uitgevoerd door het Rijk i.s.m. de koepels VNG, IPO en UvW.
Ook wordt er een landelijk traject gestart in het vierde kwartaal van
2021 voor het bepalen van de aandachtslocaties. Dit zijn locaties waar
mogelijk een direct onaanvaardbaar humaan risico wordt gelopen of
waar een risico is voor de drinkwatervoorziening en waar eventueel
beheers- dan wel saneringsmaatregelen aan de orde zijn.

6. Nazorg
De provincie heeft zich al jarenlang ingezet om de nazorgmaatregelen
op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze te beëindigen ofte
verlagen. Hiervoor wordt de provinciale Werkwijzer bodemsanering
2014 gehanteerd, waarin een stappenplan is opgenomen om de
nazorgmaatregelen op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze verder
af te bouwen. De omgevingsdiensten zullen eigenaren van een
dergelijke nazorglocatie ook in de komende periode per brief blijven
wijzen op de mogelijkheden om de nazorgmaatregelen op een
milieuhygiënische wijze te beëindigen ofte verlagen.

7. Voormalige stortplaatsen
Voormalige stortplaatsen zijn historische stortlocaties waar voor 1996,
maar vaker in een veel verder verleden, afval gestort is. Wij hebben in
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de provinciale Werkwijzer bodemsanering 2014 beleidsregels voor het
omgaan met deze stortplaatsen opgenomen. Veel stortplaatsen hebben
een relatief dunne afdeklaag. Hoewel dit bij het actueel gebruik in het
algemeen geen probleem oplevert, kan dit voor toekomstige
ontwikkelingen een belemmering vormen. Daarom biedt een
subsidieregeling de mogelijkheid een deel van de kosten van het
ophogen van de deklaag vergoed te krijgen. Omdat stortplaatsen tot de
inwerkingtreding van de Omgevingswet (gepland 1 juli 2022) nog onder
de Wbb vallen, wordt deze regeling ook in 2022 toegepast tot het
moment van inwerkingstreding.
Onder de Omgevingswet zullen gemeenten bevoegd gezag zijn voor
bijna alle voormalige stortlocaties. Gemeenten kunnen in het
omgevingsplan regels stellen aan het gebruik van deze locaties. De
provincie heeft in een handreiking daarvoor enkele suggesties gedaan.

Kennisdeling, informatiebeheer, Omgevingswet en Warme
overdracht
Met de invoering van de Omgevingswet zullen bodemtaken van de
provincie worden overgeheveld naar gemeenten. Op 23 september
2021 (1 697222/1 697308) hebben wij u geïnformeerd over de stand van
zaken van de zogenaamde Warme Overdracht.
Ten behoeve van provinciale afstemming is op 7 oktober 2021 een
ambtelijk bodemberaad georganiseerd. Aansluitend is een bestuurlijk
bodemberaad gehouden voor wethouders en OD-directeuren op 4
november 2021. In het bodemberaad is een toelichting gegeven op de
stand van zaken rondom de warme overdracht en de kennisdeling in de
toekomst. Daarnaast is de bekostiging van de bodemtaken vanaf 2022
besproken, aan de hand van het op dat moment bekende landelijke
concept voorstel (zie verder onder deel III).

8.

Zowel landelijk als regionaal wordt gewerkt aan het opzetten van een
nieuwe kennissamenwerking tussen overheden op het gebied van
bodem en ondergrond, als onderdeel van de fysieke leefomgeving. De
regio Noord-Holland doet mee als pilot in het programma regionale
kennisschakelpunten (RSP) bodem en ondergrond van de VNG. Hierbij
wordt samengewerkt door provincie, omgevingsdiensten, gemeenten en
waterschappen. Doel van de pilot is om eind 2022 een werkend RSP
voor Noord-Holland te hebben opgezet.
Het eerste halfjaar van 2022 zullen we gebruiken voor de eigen
voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en om te
komen tot een duidelijke verdeling van locaties tussen gemeenten en
provincie m.b.t. het overgangsrecht.
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